
3D TUŽKA 
 

 

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 

3D tužka je nejnovější vynález pro děti které rády kreslí, píší a ručně tvoří. Výjimečná 3D 

technologie umožňuje proměnu do třidimenzionální podoby a tvoření různých tvarů a 

figurek! 

Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro případ dalšího 

použití. 
 

 

BALENÍ OBSAHUJE 

BALENÍ OBSAHUJE: 

1x 3D Pen (bílé barvy) 

1x USB kabel 

1x Adaptér 

1x Návod k 

použití 

4x 5m filament (modrá, červená, černá, 

zelená) 1x Stojánek 

1x Roční záruka 



TECHNICKÉ SPECIFIKACE 

Input: AC 100V-240V 

Output: DC 5V 2A 

Průměr trysky: 

0,6mm 

Filament: 1,75mm ABS / PLA 

Barva filamentu: červená, černá, modrá, 

zelená 

Rychlost: nastavitelná 

Nejvyšší teplota (nejvyšší rychlost): 210°  

Střední teplota (střední rychlost): 200° Nízká 

teplota (nízká rychlost): 190° 

 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 

 
1. Před prvním použitím 3D Pen dobijte. Počas dobíjení svítí modré LED kontrolky, 

když tyto přestanou blikat je baterie plně dobitá. 

2. Dva způsoby dobíjení: 3D Pen můžete dobíjet pomocí USB kabelu 

zapojeného do počítače nebo do přiloženého adaptéru. 

 
3. Instalace filamentu: Pro zapnutí 3D Tužky podržte tlačítko dokuď nesvítí bílá 

kontrolka. Když zasvítí zelená kontrolka je tužka ohřátá a připravená na vložení 

filamentu. To provedete opětovným stisknutím  . 

4. Nastavení rychlosti: pro nastavení rychlosti stiskněte kontrolku  

 
5. Automatické vkládání filamentu: Stiskněte tlačítko a 3D Tužka  automaticky 

naloží filament v množství které potřebujete. Pro vypnutí opět stiskněte 

. 

 
6. Automatické odstraňování filamentu: Stiskněte tlačítko a filament se z 

tužky automaticky vytlačí . 

7. Motor se automaticky zastaví po 5-10 vteřinách jakmile je filament odstraněný. 

Vypnutí můžete provést i stisknutím 

8. 3D Tužku dobijte když začnou blikat červené kontrolky. 



3D tužka funguje na principu ohřevu filamentu, který potom tvarujete do libovolných 

tvarů. Do tužky jednoduše nainstalujete zvolenou barvu a začnete s »kreslením«. 

 

 
UPOZORNĚNÍ! 

- 3D tužka je vhodná pro děti nad 8 let. 

- Hrotu tužky se nedotýkejte, je velice horká. Způsobuje popáleniny! 

- Tužku nepoužívejte na jiných předmětech nebo na těle. 

- Po použití uschovejte tužku v originálním balení mimo dosahu dětí. 

- Tužku nevystavujte kontaktu s vodou! 

- Tužku používejte pod úhlem >65°. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


